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Sammanfattning
Några av Livsmedelsforskaren Georg Borgströms populärvetenskapliga tex-
ter undersöks utifrån en teoretisk modell baserad på Faircloughs kritiska
diskursanalys och Callons översättnings-sociologi, samt utifrån en neutrali-
tetsdiskurs. Speciellt analyseras texterna utifrån begriplighet, auktoritet och
politiskhet. Borgströms förmenta neutralitet ifrågasätts, och retoriska me-
toder beskrivs och analyseras. Borgströms ambivalenta relation till Malthus
belyses. Resultaten berör hur Borgström försöker mobilisera en intresserad
allmänhet, något som kan sägas vara framgångsrikt.
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1 Inledning
Georg Borgström, forskare i växtfysiologi och livsmedelsteknik och förestån-
dare för Svenska Institutet för Konserveringsforskning, gjorde 1953 stora
avtryck i den svenska allmänna debatten, dels med en serie radioföreläs-
ningar som diskuterades brett, och dels med boken Jorden, vårt öde, som
beskriver hur människans användning av jordens resurser är en förbrukande
rovdrift, vilken hotar dess användning på sikt. Borgström blev mycket kon-
troversiell, och tvingades från sin föreståndarposition 1956, för att fortsätta
sin akademiska och opinionsbildande verksamhet utomlands. Han fortsatte
emellertid vara inflytelserik, och utnämndes 1967 av Expressen till den ”vik-
tigaste svensken i världen”. Hans utgivning lyfts jämte Rachel CarsonsTyst
Vår fram som betydelsefull av Per Garhton, som var central för grundadet
av Miljöpartiet 1980.1

Georg Borgström (1912-1990) disputerade 1939 vid Lunds universitet i
växtfysiologi, på avhandlingen The transverse reactions of plants.2 På 1940-
talet startade han flera forskningsinstitut: Institutet för Växtforskning och
Kyllagring(IVK) samt Svenska Institutet för Konserveringsforskning (SIK)
med finansiering från industrin. Han inledde 1948 den uppgift med vilken
hans namn främst skulle komma att kopplas: att peka på det ohållbara i den
livsföring som västländerna bedrev. Hans teknikoptimistiska syn hade vänts
till en mer skeptisk hållning, och han anmodades 1956 att säga upp sig från
sin position som föreståndare för SIK. Han erbjöds dock en professorstjänst i
livsmedelsteknik vid Michigan State University, från vilken han även fortsatt
deltog i den internationella debatten om överbefolkning och naturresurser.3

Borgströms akademiska utgivning kan beskrivas som ganska begränsad.
I en osignerad artikel från någon ”nära institutets styrelse” som försvara-
de styrelsens beslut att uppmuntra honom ta avsked från SIK beskrivs, att
Borgström inte publicerat någonting vetenskapligt av vikt sedan avhand-
lingen utan bara sammanställt och återpublicerat andras resultat. Hans för-
svarare menade istället att just förmågan att sammanställa information från
flera olika källor var en styrka, och gjorde Borgström lämplig som förestån-
dare för institutet.4

I motsats till detta är hans populärvetenskapliga utgivning desto ym-
nigare. Kungliga biblioteket listar 79 böcker utgivna på svenska, och till
det kommer en utgivning på engelska (30 titlar) och de övriga skandina-
viska språken.5 Mest uppmärksammade är naturligtvis de tidiga verken,

1Gahrton, Per. Det gröna genombrottet, Mina trettio år med Miljöpartiet. Carlssons,
2011, s. 15.

2Borgström, Georg. “The transverse reaction of plants”. Diss. Lunds universitet, 1939.
3Linnér, Björn-Ola. “The world household”. Diss. Linköpings universitet, 1998, s. 14f.
4Ibid., s. 168.
5Sökning på författare: Georg Borgström 1912-1990. Kungliga Biblioteket. 19 maj 2014.

url: http://libris.kb.se/hitlist?q=AUTHOR:%22Georg+borgstr%C3%B6m%22&r=
;pers:(Borgstr%C3%B6m+Georg+1912+1990).
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som utgavs runt 1953, då hans radioframträdanden, Jorden, vårt öde och
uppmärksamheten i rikstidningar gjorde hans ståndpunkter till välbekant
sprängstoff.

1.1 Syfte

Georg Borgströms texter blev förde in resultaten från en framväxande eko-
logivetenskap i den svenska debatten, förde ut en diskussion om begränsade
resurser till en intresserad allmänhet och ställde upp en tydlig motbild mot
efterkrigstidens optimism. Hans populariserande – dels i form av populär-
vetenskapliga texter, men även i föreläsningar på radio och i fysisk form –
gav stort inflytande på den svenska debatten, och var en av flera faktorer
som låg till grund för Miljöpartiets grundande och att man i Sverige började
bedriva en modern miljöpolitik.

Borgström förde in en modern miljödebatt i Sverige baserat på inter-
nationella rön om jordens och biosfärens kapacitet. För att etablera denna
nya miljödiskussion behövde han både etablera trovärdighet och bygga argu-
mentation för en politisk fråga som är ganska ny i svensk debatt. Han måste
också förhålla han sig till det faktum att hans syfte var delvis politiskt. I
Borgstöms retorik var hans ståndpunkter bara den naturliga konsekvensen
av en saklig beskrivning av det ovedersägliga vetenskapliga forskningsläget
inom livsmedelsforskning och ekologi, men likväl mynnade argumentationen
ut i något slags politiskt program.

Syftet med denna uppsats är alltså att relatera Borgströms populärve-
tenskapliga texter till de etablerade diskussioner han uppger sig höra till,
men också till de som han mer motvilligt kan sägas tillhöra, samt att studera
den förändring som han försöker få till stånd genom att föra in bland annat
ekologiska begrepp och metaforer i den allmänna politiska debatten.

1.2 Tidigare forskning

Det mest centrala som kommit ut i Borgström-forskningen under de senaste
åren är den klimatpolitiska forskaren Björn-Ola Linnérs avhandling.6 Den
utgör en grundlig genomgång av det historiska sammanhang där Borgström
verkade, av FN-konferensen UN Scientific Conference on the Conservation
and Utilization of Resources, av hans populariseringsinsatser, kontroversen
kring detta och hur han drevs bort från sin anställning. Linnér beskriver
även Borgströms intellektuella sammanhang, hans inspiratörer och inte från
början särskilt framträdande vetenskapliga insats, samt hans relation till
vetenskapssamhället.

Linnér driver tesen att att Borgströms karriär är en tydlig illustration
av bevarandefrågornas omvandling under efterkrigstiden, från en romantisk

6Linnér 1998.
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uppfattning om naturens oförstördhet, till en mer naturvetenskapligt grun-
dad debatt baserad på naturresursernas ändlighet, som dock kunde tydligt
kopplas till USA och dess allierades geopolitiska intressen.7

Linnér gör också en tydlig skillnad mellan å ena sidan detta tidiga ame-
rikanska miljöengagemang, i form av romantiska föreställningar hos till ex-
empel Ralph Waldo Emerson och Henry David Thoreau om naturens oför-
stördhet och värdet av storslagna naturparker, och å andra sidan den mer
vetenskapligt grundade intellektuella svenska rörelse som Borgström till-
hör.8 Resursfrågan hade lyfts tidigare i Sverige, till exempel av författaren
Elin Wägner, men genom Borgström gavs den ett stort utrymme i debatten,
som en tydligt mer pessimistisk syn i kontrast till 1950-talets optimism.

Överlag presenterar Linnér en bild av att Borgström går från en tekni-
koptimistisk ståndpunkt i början av sin karriär, ivrigt eftersökt av livsme-
delsindustrin till att bli en framträdande överförare9 av den framväxande
bevarandeideologin, och för industrin därmed mer kontroversiell.10 Här görs
också en beskrivning av vilka vetenskapliga sammanghang som Borgström
inspirerades av, och de nätverk han tillhörde, varför dessa lämnas därhän i
denna text.

En annan forskningsdiskussion som kan relateras till Borgströms texter
är den som handlar om naturvetenskapen som profession. Detta har disku-
terats av idéhistorikern Sven Widmalm, som menar att begreppet profession
använts av akademiker inom naturvetenskap för att signalera ett monopol
på trovärdighet, knutet till naturvetenskapens roll för framstegstanken.11

Borgström beskriver sina teser som självklara slutsatser för varje ansvars-
medveten fackman, vilket förtjänar att belysas utifrån den diskussionen.

Borgströms slutsatsers påstådda självklarhet kan också kopplas till en
diskussion om vetenskapens neutralitet, objektivitet och internationalism,
exemplifierad av resonemangen hos idéhistorikern Rebecka Lettevall.12. Här
beskrivs hur en positiv syn på värden som internationalism och neutralitet
under mellankrigstiden pekade tillbaka på en tid innan krigshets ledde till
att neutraliteten i politiska konflikter uppfattades naiv, och hur Sverige ut-
gjorde den symboliska väktaren för dessa värden i kraft av att vara neutralt
under första världskriget och Nobelprisets hemland.13

Man kan för övrigt konstatera att en hel del av Borgströms verklighets-
beskrivningar har karaktären av miljöhistoria, även om ämnet som sådant
inte fanns vid tillfället ifråga.

7Linnér 1998, s. 14f.
8Ibid., s. 105f.
9Linnérs ord är conveyer.

10Linnér 1998, s. 51, 127.
11Widmalm, Sven. Det öppna laboratoriet. Atlantis, 2000, s. 255.
12Lettevall, Somsen och Widmalm, utg. Neutrality in Twentieth Century Europe. Rout-

ledge, 2012, s. 7.
13Ibid., s. 7-10.
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1.3 Frågeställning och kunskapsbidrag

Mot denna bakgrund vill jag alltså i denna studie besvara följande frågor:
Georg Borgström för in ekologiska begränsningar för människans tillvaro i
en bredare svensk debatt. Hur går detta till, och hur gör han sitt material
begripligt för en bredare publik? Vilka grepp använder han för att beskriv-
ningen skall vara övertygande? Och slutligen: den förment neutrala veten-
skaplighet som Borgström bekänner sig till, hur hanterar han spänningen
mellan den och de politiska förslag som hans böcker utmynnar i?

2 Att studera politisk diskursförändring

2.1 Teoretiska ingångar

Borgström för ut en ny bevarandeideologi till den svenska allmänheten.14

Naturens resurser, som är en förutsättning för det moderna samhället, är
inte oändliga, och människomiljardernas påverkan på sin resursbas börjar
göra sig påmind. Borgström vill alltså förändra den politiska diskussionen i
samhället så att resursernas oändlighet inte tas för given, så att människans
beroende av naturen klargörs, och så att bevarandet av naturen blir en
politisk fråga.

Lingvisten Norman Faircloughs kritiska diskursanalys fokuserar på för-
ändring av diskurser. Diskurs i denna mening innebär språkbruk såsom social
praktik, och bidrar till att konstruera sociala identiteter och relationer samt
kunskaps- och betydelsesystem.15 Faircloughs syn innebär att fokus ligger
på en text som produceras inom en diskursiv praktik, som är en del av en
social praktik – alla tre aspekterna är betydelsefulla för att klargöra ett
meningssammanhang.

Ett annat centralt begrepp för Fairclough är hegemoni, vilket han i
Gramscis efterföljd beskriver som den makt som en ekonomiskt definerad
klass utövar över samhället som helhet.16 Ideologi defineras som “betydelse
i maktens tjänst”, och Winther Jørgenssen beskriver speciellt hur en föränd-
ring i betydelse är kopplad till en högre grad av interdiskursivitet, alltså att
texten inte håller sig till en diskursiv praktiks väldefinerade schabloner, utan
istället hämtar in mönster och betydelser från andra diskursiva praktiker.17

Borgström ägnar sig åt att mobilisera stöd för politiska åtgärder för att
åtgärda ett problem. Hur översätter man vetenskapliga resultat till praktisk
handling och social praktik, och hur mobiliserar man stöd för syftet? Den
typen av aktivitet har studerats av sociologerna Michel Callon och Bruno

14Linnér 1998, Kap 6.
15Winther Jørgensen, Marianne, Phillips, Louise och Vrå, Birgit. Diskursanalys som

teori och metod. Studentlitteratur, 2000, s. 72f.
16Fairclough, Norman. Critical Discourse Analysis – The Critical Study of Language.

Longman, 1995, s. 76.
17Winther Jørgensen, Phillips och Vrå 2000, s. 86, 79.
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Latour, som är centrala inom Actor-Network Theory (ANT).18 Inom ANT
studerar man samhällsfenomen genom att personer, ting och företeelser –
gemensamt kallade aktörer – studeras genom vilka funktioner – här kallade
roller – de spelar i sociala nätverk. ANT användes ursprungligen för att
studera innovationsnätverk och kunskapsproduktion i naturvetenskap och
teknik, men har nu funnit bredare tillämpning.

En kritik som riktats mot ANT är att den tagit drag av ”grand theory”,
alltså ett höggradigt abstrakt resonerande som sätter begreppens struktu-
rerande över förståelse av den konkreta sociala verkligheten, och vidare att
den därmed inte är direkt tillämpbar på någonting.19 Kritiken till trots har
den tillämpats i många konkreta fall.20

Enligt Callons översättnings-teori försöker vetenskapsmannen formulera
problem och formera aktörer för att skapa och värva särintressen för sin sak.
Därigenom görs vetenskapsmannen till talesman för andra grupper, som de
då har värvat, enligt teknikhistorikern Nina Wormbs.21

Callon skisserar fyra steg i processen att etablera aktörs-nätverk för po-
litisk eller social handling:22

1. Problematisering, där aktörer identifieras och de vetenskapsmän som
försöker etablera nätverket försöker bli strukturerande aktörer23.

2. Intresserande, där forskaren ställer sig mellan aktörerna och pekar ut
gemensamma intressen. De strukturerande aktörerna kan vända sig
till ledare branschorganisationer eller andra inflytelserika personer för
att etablera problematiseringen.

3. Definition och koordinering av roller. Rollerna i det aktuella nätverket
formuleras alltså av de strukturerande aktörerna utifrån den aktuella
problematiseringen, och koordineras genom desamma.

4. Mobilisering, där fokus ligger på representativitet – alltså i vilken ut-
sträckning aktörer accepterar de identifierade representanterna och föl-
jer dem – och verkställande – alltså hur väl de strukturerade aktörerna
och de representerade sedan genomför förändringen.

18Callon, Michel. “Some elements of a sociology of translation: domestication of the
scallops and the fishermen of St Brieuc Bay”. I: J. Law, Power, action and belief: a new
sociology of knowledge? (1986), Widmalm, Sven, utg. Vetenskapens sociala strukturer.
Nordic Academic Press, 2008, s. 191f

19Ibid., s. 16, 192.
20Ibid., s. 191f.
21Ibid., s. 192, 198f.
22Callon 1986, s. 6ff.
23Callons term är Obligatory Passage Points, och den representerar aktörer som and-

ra aktörer med nödvändighet koordinerar sig med för att nå sina mål. Jag väljer här
översättningen strukturerande aktörer, vilken fokuserar på den strukturerande aspekten
snarare obligatoriskheten. Det material och den metod som används i denna uppsats kan
i alla händelser inte uttala sig om huruvida Borgström verkligen blev obligatorisk som
passagepunkt för all resursbegränsningsdiskussion.
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Man bör notera att då denna uppsats studerar försök till införande av en
ny debatt i Sverige snarare än hur den mottogs, kan resultaten inte beröra
andra steg än de två första: problematisering och intresserande.

Gemensamt för dessa angreppssätt, Callons så väl som Faircloughs, är
en tydligt konstruktivistisk syn på studieobjektet. Fokus ligger på hur språ-
ket konstituerar och reproducerar en gemensam verklighetsuppfattning, hur
det formerar och värvar intressegrupper, och på att studera språkets föränd-
ring som en nyckel för att förstå hur förändring av betydelser får politisk
betydelse.

Vi kan beskriva detta som att två framkomliga analysvägar identifierats
för att belysa olika aspekter av de grepp som Borgström använder för att
föra upp resursernas ändlighet på en bredare samhällelig agenda:

1. Dels diskursanalys i Fairclough-mening, där förändrad användning av
nyckelbegrepp användas för att studera förändring hos en diskurs.24

2. Dels en översättningsanalys enligt Callon, där fokus istället ligger på
Borgströms vetenskapliga bakgrund och hur den översätts till allmän
debatt och politisk handling.25

2.2 Metod

Baserat på denna diskussion, finns det alltså skäl att uppmärksamma ett
antal frågor i genomläsningen av källmaterialet:

Borgström beskriver sina ståndpunkter som självklarheter för varje an-
svarstagande vetenskapsman.26 Hur förhåller han sig till kontrasten mellan
vetenskaplighet och folk-/opinionsbildning?

Vad kan man säga om Borgströms diskurstillhörighet, både ifråga om
källor som han explicit refererar till, men även andra inflytanden som kan
skönjas? Några uppslag här kan vara en naturvetenskaplig diskurs, resone-
mang som kommer från hans bakgrund inom livsmedelsforskning, resone-
mang som kan kopplas till den ännu framväxande ekologi-vetenskapen. Han
beskylls för att vara nymalthusian27, vilket i inledningsskedet får uppfattas
vara ett tillmäle snarare än en saklig beskrivning av intellektuell tillhörig-
het – kan man se grunderna för dessa tillmälen i vad Borgström faktiskt
skriver? Kan man säga någonting om graden av interdiskursivitet, och där-
med dra slutsatser enligt Faircloughs linje om hastigheten hos diskursens
föränderlighet?

24Winther Jørgensen, Phillips och Vrå 2000, s. 66.
25Callon 1986.
26Borgström, Georg. Jorden, vårt öde. Bonniers, 1953, s. 387.
27Thomas Robert Malthus idéer kring spänningen mellan befolkningsökning och jord-

brukskapacitet var ofta missförstådda, och trots existensen av en nymalthusiansk rörelse
som kompletterade Malthus idéer med till exempel preventivmedelsivran, var begreppet
närmast ett skällsord i den bredare debatten till följd av Malthus påstått reaktionära
idéer.
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När dessa möjliga diskurstillhörigheter utreds, avser jag speciellt lägga
vikt vid att studera detta på flera olika nivåer, dels ifråga om ordval etc.
men även vilka frågor som ställs. Dessutom hur Borgström etablerar sin
egen trovärdighet – är det alltid en ren logos-retorik28, försöker han hämta
trovärdighet i sin egen eller andras auktoritet eller kan man till och med se
spår av prästfamiljstillhörigheten i texterna, vilket Linnér gör i radiofram-
trädandena.

En annan analysväg på samma spår är att använda Callons perspek-
tiv: kan man se Borgströms gärning under de aktuella åren utifrån Callons
fyrastegs-process? Kan man se att Borgström lyckas eller misslyckas i sitt
mobiliserande, där förklaringar kan hittas i parallell med Callons modell? Å
andra sidan blir det svårt att göra en fullständig sociologisk analys av ett så
öppet system, så denna typ av analys får utifrån valt material rikta in sig
på vilka syften, aktörer och nätverk man kan spåra i Borgströms texter.

En annan fråga är om man kan se en tydlig utveckling hos Borgström.
Börjar han mer närliggande grundad i sin livsmedelsforskningsgärning, för
att sedan vidga perspektiven, eller kan man se någon annan utveckling?

2.3 Material

Till grund för studien ligger Gränser för vår tillvaro, Mat för miljarder,
Jorden, vårt öde, nuytgåvan av Malthus Om befolkningsfrågan, samt den
svenska utgåvan av Ehrlichs Befolkningsexplosionen med förord av Georg
Borgström.

Dessa böcker är några av de mest uppmärksammade av hans populär-
vetenskapliga utgivning. De första böckerna speglar Borgströms utveckling
tillsammans med tidsandan. Nyutgåvan av Malthus ger oss ett intryck av
Borgströms syn på den Malthus-debatt som ännu pågick. Befolkningsexplo-
sionen kan ge vägledning om relationen mellan den amerikanska och svenska
debatten på detta område.

3 Texterna i sammandrag

3.1 Jorden, vårt öde

Jorden, vårt öde behandlar målar en mörk bild, färgad av en hastigt ökande
befolkning och i dess spår en tilltagande svält. Befolkningstalens exponenti-
ella 29 ökning sätts i kontrast till svårigheterna att driva upp livsmedelspro-

28Logos-retorik syftar här på den klassiska retorikens indelning, där åhörarna kan påver-
kas med rationella argument (logos), med talarens trovärdighet (ethos), eller med känslo-
mässiga argument (pathos). Borgström beskriver sina slutsatser som självklara och nöd-
vändiga konsekvenser av en korrekt vetenskaplig verklighetsbeskrivning, vilket innebär att
retorik som fokuserar på rationella argument kan förväntas dominera, åtminstone enligt
modernismens ideal.

29Med tidens språkbruk geometriska.
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duktionstakten.30 Jordarnas gradvisa förstörelse genom överutnyttjande och
bevattningens skadeverkan tas som tecken på hur trenden är mot minska-
de möjligheter att föda jordens befolkning snarare än ökande.31 Matbristen
hotar dessutom att leda till krig.32 En stor del av boken används som upp-
räkning, dels av möjligheterna till självförsörjning och matproduktion i olika
länder och regioner, dels av olika förslag på andra lösningar: ett kapitel om
odling i tropikerna, ett om haven etc. Överlag, beskriver Borgström,

råder kroniskt underskott på mat i större delen av världen. [...]
Nu är världens överbefolkning en så ohygglig realitet, att svälten
övergått till att bli permanent.33

Dock finns visst hopp, och att kylteknikens och övriga moderna tekni-
ker för bättre hushållning och andra möjligheter till bättre användning av
befintliga resurser kan sammantaget möjligtvis räcka till att föda den nu-
varande befolkningen – att jorden skulle kunna hålla för fler är dock helt
uteslutet.34 Ett fåtal sidor i slutet av boken ägnas åt förslag på vilka åt-
gärder som Borgström anser krävs i den givna situationen: bland annat en
fredens generalstab för en seger i ”kriget mot svälten”, och att den nuvarande
materialismen avskaffas.

3.2 Gränser för vår tillvaro

NärGränser för vår tillvaro skrivs har ytterligare nio år gått. Situationen har
ytterligare förvärrats ifråga om folkmängd och jordförstöring, och flera av de
möjligheter som sågs i den tidigare boken har tonats ned. Diskussionen har
förts vidare, och även om större delen ägnas åt problemställningar som liknar
dem i Jorden, vårt öde i förkortad och refererad form, så finns även vissa nya
avsnitt, främst kritik mot vissa alltför optimistiska ”Fantasiprojekt”, men
även förslag på lösningar. Borgström formulerar sig tydligare, men ställer
sig mer explicit i opposition till många förslag som hör till tidens allmänna
debatt.

De förslag som Borgström finner sig nödgad att bemöta är onekligen
fantasifulla: att smälta isarna för att beodla polarvidderna, att bevattna
Sahara, att skapa ett innanhav i Sibirien.35 En nutida läsare kan notera
att även några av de möjligheter som Borgström förordar ännu inte tagit
steget från fantasi till storskalig verklighet: valen som husdjur, samt blågröna
alger och insekter på tallriken för att tillgodose proteinbehovet, med tidens
språkbruk äggvitebehovet.36

30Borgström 1953, s. 13, 149.
31Ibid., s. 115.
32Ibid., s. 397.
33Ibid., s. 58.
34Ibid., s. 197, 384.
35Borgström, Georg. Gränser för vår tillvaro. LT, 1969, s. 168.
36Ibid., s. 241, 103, 275.
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Reformplanen har här blivit än tydligare och mer explicit. Centralt an-
ser Borgström vara att omdana undervisning, ekonomi och teknik samt att
samordna utvecklingsinsatser i större program.37 De fattiga folken behöver
få sin rättmätiga del av jordens resurser, annars hotar ett tredje världskrig.38

3.3 Mat för miljarder

I Mat för miljarder39 har den historiska utvecklingen gått vidare, och män-
niskomiljoner tillkommit. Även här målar Borgström upp en hotbild, denna
gång med referenser till aktuell samhällskritisk skönlitteratur som George
Orwell och Aldous Huxley, vars dystopier ”ta[r] gestalt inför våra ögon”.40

Borgström har här slipat begreppen, på ett sätt som sätter situationen
i en än dystrare dager: Dagens människor och husdjur äter tillsammans så
mycket mat, att det motsvarar kaloribehovet hos 16 miljarder människor,
trots att människobefolkningen bara är 3 miljarder.41 Kaloriproblemet är
dock inte det största, utan proteinbristen, där de rikaste ländernas 257 mil-
joner människor äter som de fattigastes 1 300 miljoner.42 Detta till trots
lider folk och politiker av en demografisk analfabetism, och Borgström vill
få ut världens forskare från sina specialiserade teoretiska spekulationer, ut
i den allmänna debatten för att problemet skall få den uppmärksamhet det
kräver.43

Ett begrepp som åter lyfts upp och utvecklas är ”spökareal”, vilket har
nämnts tidigare, men här får en än tydligare definition: den areal som skulle
fordras för att ersätta både fisket och importen för ett land, ett mått som
ställer England inför katastrofala utsikter.44 Efter ett antal uppräknings-
kapitel, som liksom hos de tidigare böckerna går igenom livsmedelsförsörj-
ningssituationen i område efter område, kommer ett par kapitel om synte-
tisk mat, om teknikens möjigheter och deras begränsningar. Boken avslutas
liksom de tidigare med något kapitel om föreslagna åtgärder: kritiken mot
”månfyrverkerier” är skarp, och USA:s försvarskostnader beskrivs som ”ett
underbetyg åt mänskligt förnuft”.45 Borgström ser både positiva trender,
där en tydligare forskningspolitik vittnar om hur insikten om att teknisk ut-
veckling är en ödesfråga spritts, och negativa, där u-lands-politiken vittnar
om en förvriden värdeskala.46

37Borgström 1969, s. 307f.
38Ibid., s. 309.
39Borgström, Georg. Mat för miljarder. LT, 1970.
40Ibid., s. 21.
41Ibid., s. 31.
42Ibid., s. 51.
43Ibid., s. 35, 68.
44Ibid., s. 69.
45Ibid., s. 325, 324.
46Ibid., s. 328, 333.
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3.4 T.R. Malthus: Om befolkningsfrågan

I Om befolkningsfrågan47 tar Borgström möjligheten att recensera den de-
batt om Malthus som förts. Biografin har viss hagiografisk karaktär, något
som författaren är medveten om och finner motiverat, givet den orättvisa
skräckmålning han utsatts för av sina kritiker.48 Borgström går i korthet
in på den spänning som finns mellan befolkningens tillväxt, exponentiellt
ökande i fasta procent per år om ohindrad och jordbruksproduktivitetens
tillväxt, som i bästa fall ökar linjärt med fasta tal per år, och slår fast att
den alltjämt är giltig, men ofta missförstådd.49

Borgström introducerar Malthus idéer för en modern publik, och sätter
dem i ett idéhistoriskt sammanhang. Även om Malthus från början inte kän-
de till större delen av sina föregångare, drog han korrekta och allmängiltiga
slutsatser, vilka till skillnad från de tidigare var globalt giltiga.50 Överlag,
slår Borgström fast, hade Malthus rätt, och kritiken har i allmänhet varit
oinsatt, både ifråga om vad Malthus sagt och vem han var.51 Malthus var
den förste yrkesdemografen, alla tidigare var amatörer.

En kritik av Malthus skrift kostar Borgström på sig: det är världsfräm-
mande att tro att mänskorna i gemen skulle kunna utöva födelsekontroll
genom sedlig återhållsamhet.52

3.5 Ehrlich: Befolkningsexplosionen

Borgström bidrar med förord till biologen Paul R. Ehrlichs bok Befolknings-
explosionen, som ursprungligen skrivits för en amerikansk publik, ett förord
som manar till djupare studium och handling enligt Ehrlichs program. Språ-
ket är dramatiskt, där befolkningsökningen jämförs med en cancerhärd som
måste skäras bort och den förestående katastrofen jämförs med bibelns fyra
apokalypsens ryttare.53 Retoriken är dramatisk, där scenarier som innebär
svältdöd för miljarder beskrivs som de mest optimistiska tänkbara, och ste-
rilisering jämte en befolkningsutvecklingsdämpande sexualundervisning är
den främsta utvägen, ett politiskt program som måste kraftigt accelereras.54

Ehrlichs bakgrund som ekolog gör sig gällande i en tydligare beskrivning
av de samband som mänskligheten har att kämpa mot. Överlag blir fram-
ställningen därmed mer teoretisk och mindre faktaspäckad än i Borgströms
egna framställningar. Boken framträder, kanske delvis därför, som klart mer

47Malthus, Thomas Robert. Om befolkningsfrågan, Introduktion och urval av Georg
Borgström. LT, 1969.

48Ibid., s. 26.
49Ibid., s. 27,219.
50Ibid., s. 199, 201.
51Ibid., s. 210 ,201.
52Ibid., s. 206.
53Ehrlich, Paul. Befolkningsbomben, Förord av Georg Borgström. Longman, 1971, s. 26,

56.
54Ibid., s. 85, 90, 140.
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radikal och extrem än Borgströms. Ehrlich är inte alls försiktig med drama-
tiska framtidsförutsägelser som kan visa sig vara fel. Sedan skall man ha
klart för sig att många av de förslag som läggs fram senare implementerats,
och inte alls uppfattas som extrema: förbud mot blybensin, miljölagstiftning
etc.55

Likt Borgström lägger Ehrlich fram ett politiskt program. Programmet
gläds åt biologen Norman Borlaugs gröna revolution56, men poängterar sam-
tidigt att det är fåfängt att söka lösningen i naturvetenskap och teknik.57

Efter detta kapitel lägger dock Ehrlich fram ett kapitel om vad den enskilde
kan göra, som utöver politisk påverkan går ut på barnbegränsning och att
övertyga vänner och bekanta om detsamma.58

4 Tematisk analys

4.1 Begriplighet

Borgström står inför ett problem: i ekologins och livsmedelsvetenskapens
språk är det enligt honom ovedersägligt att mänskligheten står inför ett
hot, större än något tidigare. Men politiker och folk lider av demografisk
analfabetism, se Avsnitt 3.3. Hur skall detta begripliggöras för en bredare
befolkningsgrupp? Det tycks mig som att framför allt två grepp används för
syftet: begrepp och grafik.

4.1.1 Begrepp

Det första grepp som används är att hämta över begrepp från dessa fackom-
råden som på ett förtjänstfullt sätt fångar de problem som kan ses.

Ett sådant begrepp är spökareal59. I Mat för miljarder defineras detta
explicit: ett lands spökareal är den odlade areal som skulle krävas för att med
komjölkens protein ersätta fisket och importen, gärna uttryckt som procent
av befintlig odlad areal.60 Detta illustrerar väl den prekära situation som
länder befinner sig i som lever av fiske, som Japan och Norge, eller av import,
som Holland och Schweiz. Borgström nämner haven som födokälla även i de
tidigare böckerna61, men tvingas då till föga konkreta resonemang om hur
havet ej är gränslöst, och uppräknanden av tusentals ton fångst. I kontrast

55Ehrlich 1971, s. 110, 150.
56Den gröna revolutionen är namnet på den oöverträffade produktivitetsförbättring som

skedde i västerlandets jordbruk under 1940- till 1960-talen, med hjälp av nyframavlade
högavkastande grödor, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Norman Borlaug var
en av de framträdande i revolutionen, som fick Nobels fredspris för sina insatser.

57Ehrlich 1971, s. 106, 163.
58Ibid., s. 166, 172.
59Eng. Ghost Acreage
60Borgström 1970, s. 69.
61Se till exempel Borgström 1969, s. 238, Borgström 1953, s. 179
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till detta är det mycket påtagligt, att Japan för att ersätta fiske och import
skulle behöva öka sin odlade yta till mer än tre gånger det nuvarande.62

Ytterligare ett sådant begrepp är lyx. Genom att i Mat för miljarder
karaktärisera kött och mjölk som lyxvaror, gör han tydliga moraliska mar-
keringar mot västvärldens konsumtion.64 I de tidigare böckerna omnämns
visserligen animalisk kost som en lyx, men fokus ligger ändå på det irratio-
nella i mycken animalisk födoproduktion och den orättvisa fördelningen i
världen snarare än på moralisk förkastlighet.65

Ett tredje sådant begrepp är mänskoekvivalenter, vilket innebär att man
i den mänskliga proteinförsörjningsbördan inkluderar även proteinbehoven
hos de husdjur som används för mjölk, kött och ägg, samt som dragdjur.66

Detta illsustrerar förtjänstfullt kostnaden, mätt i det begränsande närings-
ämnet protein, för djurhållning och konsumtion av animaliska produkter.
Detta begrepp använder Borgström sedan för att kalkylera en befolkningstät-
het, som tar hänsyn till sammanlagd proteinbelastning per areal åkerjord,
vilket tydligare illustrerar näringsbelastningen än att helt enkelt räkna antal
personer per kvadratkilometer, som görs i Jorden, vårt öde, med en anmärk-
ning om att det är vanskligt.67

Man kan även notera de begrepp som används för att beskriva rymd-
färderna. ”Vårt eget lilla rymdskepp [jorden] överges [...] till förmån för
nöjesexkursioner i rymden.”, ”denna rymdpsykosens tidevarv”, ”Mat eller
månraketer”, Borgström skräder inte orden ifråga om att svartmåla den
tidens mest fantasieggande tekniska projekt som verklighetsfrämmande.68

Man kan alltså ana att den begreppsliga mognaden i viss mån ökar bok
för bok: till en början målar de begrepp som används upp katastrofscenarier,
men ganska abstrakt och otydligt. Det handlar om ”befolkningsbomb”, som
kan vara nog så skrämmande, men inte kopplade till det konkreta hotet. I
motsats till detta är beroendet av ”spökarealer” för sin egen matförsörjning
desto mer direkt. I de senare böckerna har Borgström i vissa fall ersatt
abstrakta begrepp och tusentals ton med mer handfasta och känslomässigt
ledande begrepp, som begripliggör problemen han ser för en bredare publik.

Huruvida detta handlar om en tilltagande begreppslig mognad hos Borg-
ström, eller hos den kringvarande diskursen, faller inte inom vad som kan
utrönas med denna uppsats metod.

62En randanmärkning här är att den moderna definitionen av spökareal popularisera-
des av William R. Catton Jr., och också inkluderar sådan livsmedelskonsumtion som är
beroende av fossila bränslen, och alltså pekar på en avsevärt mörkare bild.63

63Catton, William R. Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary Change. Uni-
versity of Illinois Press, 1980

64Borgström 1970, s. 126.
65Borgström 1953, s. 42.
66Borgström 1970, s. 28.
67ibid., s. 28ff, Borgström 1953, s. 16f
68Borgström 1969, s. 310,304, Borgström 1970, s. 325
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Figur 1: Befolkningsexplosionen. Atomvapnets svampmoln får illustrera be-
folkningsutvecklingen i ett roterat diagram, vilket skänker ytterligare dra-
matik åt en redan allvarlig situation. Diskussion i Avsnitt 4.1.2. Från Borg-
ström, Georg. Gränser för vår tillvaro. LT, 1969, s. 14.

4.1.2 Grafik

Borgström använder sig i stor utsträckning av bilder för att göra verklig-
hetsbeskrivningen mer konkret. Kartor och foton på hungrande massor för
att illustrera de områden han beskriver; foton på kaniner och jorderosion för
att illustrera de hot mot jordbrukets produktivitet som han ser; samt grafik
för att illustrera relativa storheter och tidsutvecklingar. Här fokuserar jag
på två exempel för att illustrera dessa som retorisk metod i materialet.

Figur 1 illustrerar den typiska användningen: framtiden riktas uppåt
på bilden, befolkningskurvorna får dessutom tjäna som konturerna till ett
svampmoln. I en tid då atomvapnen uppfattades som ett reellt och omedel-
bart hot mot mänsklighetens fortlevnad, är illustrationen av befolkningsex-
plosionen mycket suggestiv. Utöver en saklig beskrivning av befolkningstal i
olika områden, lägger bilden till ett omisstagligt känslomässigt hot om kon-
sekvenserna, om utvecklingen får fortgå obehindrad. Fakta möter känslor.

Figur 2 är en av de inledande i Jorden, vårt öde. En uppmärksam läsare
märker att kaloriintaget per person är omkring det dubbla för Indien jämfört

16



med USA, en skillnad som dock illustreras av en betydligt större diskrepans
mellan tiotalet riskorn och drivor av potatis, kött och grönsaker. Borgström
är tydligen mycket mån om att tydligt illustrera orättvisan i det nuvarande
kalori- och animalieintaget i världen, och bilden av nationerna till bords är
onekligen synnerligen dramatisk, på gränsen till vilseledande.

Mot bakgrund av detta kan vi tydligt dra slutsatsen att Borgström,
trots sin försäkran om att hans avsikt är inte är att förmedla pessimism
utan realism, inte undviker att väcka känslor med sin grafiska retorik.69

4.2 Auktoritet

Det tydligaste grepp som Borgström tar till för att etablera sin trovärdighet
är en detaljerad beskrivning av vetenskapliga samband. Gång på gång går
han in i ett läge där ett område beskrivs i minutiös detalj. Land efter land
behandlas, födoslag efter födoslag. Beskrivs orsakssamband är det ofta långa
uppradningar av hinder och hot, eller av drivkrafter och möjligheter. Hans
främsta metod för att övertyga läsaren att blir därför beskriva en värld med
en detaljrikedom som denne aldrig tidigare sett. På ett till synes initierat sätt
beskriver Borgström allt ifrån den relativa mekaniseringen av olika västlän-
der till avskogning i Japan.70 Kontrasten mot Ehrlichs svepande penseldrag
är uppenbar, och man får intrycket av att varje möjlighet utretts.

Den andra stora metoden är att allt kvantifieras. Det räknas männi-
skomiljoner, ton av mat, genomsnittlig avkastning för olika grödor och så
vidare. På ett sätt bygger det en god trovärdighet åt alla de detaljer som
utreds. Genom att kunna beskriva ovan mekanisering i termer av traktortät-
het och kalmarkernas andel av den japanska skogen tycks Borgström försöka
ge intryck av att väl ha utrett frågans alla detaljer.

Man bör notera att källhänvisningen till en början är otillfredställande:
sist i Jorden, vårt öde beskrivs hur en litteraturförteckning sammanställts
för den som vill lära känna litteraturen inom de utredda områdena. Att följa
en enskild siffra till sin källa ges dock inte möjlighet till, vilket också rön-
te kritik, vilket Borgström bemötte med förklaringen att tryckkostnaderna
hindrade att källor inkluderades.71 Senare böcker har visserligen litteratur-
förteckning, men bara per kapitel, så att spåra en specifik siffra till dess
källa fordrar fortfarande avsevärt arbete hos läsaren.

En tendens som jag tycker mig se är hur Borgströms ämnesval tenderar
att bli smalare och smalare för varje bok. Medan Jorden, vårt öde behand-
lar jorden och dess naturresurstillgångar i allmänhet får man ett tydligare
livsmedelsfokus som framgår redan av titeln Mat för miljarder. Är skiftet
kanske för att andra bättre täcker andra frågor? Eller är det en fråga om att
använda sin bakgrund inom livsmedelsforskingen för att bygga trovärdighet?

69Borgström 1953, s. 387.
70Ibid., s. 89, 248.
71Linnér 1998, s. 118.
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Figur 2: Nationerna till bords. Borgström väljer att illustrera skillnader-
na i födosituation på ett sätt som är mer extrem än vad siffrorna säger,
vilket diskuteras i Avsnitt 4.1.2. Notera tydliga nationalitetskaraktäristika
som känns ganska främmande för en nutida läsare. Från Borgström, Georg.
Jorden, vårt öde. Bonniers, 1953, s. 41.

18



En teknik som Borgström använder för att etablera auktoritet är nämli-
gen att framhålla sin professionstillhörighet. ”Vi livsmedelstekniker” inleder
han en mening om konserveringens löften.72 Denna metod blir framför allt
framträdande i åtgärdsförslagskapitlen, där författaren inte har samma fak-
tarikedom att falla tillbaka på; de har redan framlagts tidigare i texten.
Istället används formuleringar som ”Det är hög tid att ansvarskännande ve-
tenskapsmän slår larm”, ”Det måste vara varje ansvarsmedveten fackmans
uppgift att visa röda varningssignaler. Att signalera grönt är ingenting mind-
re än brottsligt vanvett.” 73 Detta är naturligt att koppla till Widmalms
diskussioner ovan om de naturvetenskapliga professionernas anpråk på mo-
nopol på trovärdighet.

Samtidigt bör man notera att Borgström ofta i dessa kapitel kritise-
rar den vetenskapliga specialiseringen för att ge upphov till alltför snäva
perspektiv och ställer fackmännen till svars för verklighetsfrämmande be-
räkningar.74 I Borgströms retorik hämtas trovärdigheten främst ur floden
av fakta, inte ur professionstillhörighet. I retoriken är han en objektiv ve-
tenskapsman.

Kanske illustreras hållningen bäst av baksidetexten på Jorden, vårt öde:

Jorden – vårt öde aktualiserar detta oerhörda problem på ett
sätt som måste angå varje tänkande människa. Det är en bok
man inte kommer förbi.75

4.3 Politiskhet och malthusianism

Borgström förstår att hans texter är politiska. Jorden, vårt öde, Gränser
för vår tillvaro och Mat för miljarder avslutas alla med ett slags partipro-
gram, punkter som enligt Borgström är nödvändiga för mänskligheten för
att ta sig ur den hotande situationen. Borgströms program är dock kortfat-
tat och inte särskilt detaljerat. I korthet fokuserar Borgström på behovet
av ny utbildning, ny forskning och en ny ekonomi, som bättre kan hushålla
med resurserna.76 Detta kan kontrasteras med Ehrlichs program i Befolk-
ningsexplosionen, som är mer handfast och fokuserar på sexualundervisning
och sterilisering, i motsats till Borgströms mer övergripande efterlysning av
bredare forskningssamarbeten för en bättre helhetssyn.

Borgström är alltså medveten om sin egen politiskhet. Den explicita linje
han driver är ändå att böckerna handlar om vetenskap, inte politik:

Det är högst oansvarigt att signalera grönt ljus för mänsklighe-
ten. Varje vetenskapsman med någon känsla av ansvar för fram-

72Borgström 1969, s. 92.
73Borgström 1970, s. 327, Borgström 1953, s. 387
74ibid., s. 395, Borgström 1969, s. 280
75Borgström 1953, Omslaget.
76ibid., s. 395, Borgström 1969, s. 306
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tiden måste signalera rött.77

Som tidigare nämnts hade Malthus dragit slutsatser om vilka politiska
åtgärder som överbefolkningen fordrade redan 1798. Borgström kände väl
till Malthus, men beskriver redan i förordet till Jorden, vårt öde att alla
referenser till Malthus eller malthusianism undvikits, då de verkar polari-
serande och motverkar ett sakligt meningsutbyte. Borgström ger dessutom
en kortare idéhistorisk bakgrund, där Malthus text beskrivs som slutkläm-
men på ett århundrades diskussioner, och han tar också tydligt avstånd från
många av de reaktionära funderingar baserade på en helt annan samhällssyn
än den samtida.78

Man kan ändå se likheter mellan Malthus och Borgström: det överskug-
gande problemet är diskrepansen mellan människans hastiga folkökningstakt
och den begränsade ökningen av jordbrukets produktivitet. I båda fallen
beskrivs problemen som att de just nu nått en kritisk punkt, där politiska
åtgärder är nödvändiga för att motverka de katastrofala konsekvenser som
annars med nödvändighet följer.

Likt Malthus tycks Borgström mena att barnbegränsning är en nöd-
vändig beståndsdel i hanteringen av resursbegränsningssituationen, men i
motsats till Malthus påpekar han det ojämlika i att begära att de fattiga
folken i motsats till de rika barnbegränsar.79

I kontrast till Malthus bör vidare betonas att Borgströms tyngdpunkt
ligger på att åtgärda den ojämna fördelningen av livsmedels- och övriga
resurser, samt en bättre hushållning med befintliga.80 Malthus ville istället
förbjuda lagarna för stöd till de fattigaste, och ville motverka giftemål innan
makarna säkert kunde försörja sina barn.

Man bör också notera att den retoriska situation som Borgström befun-
nit sig i har skiftat betyligt. I början, i Jorden, vårt öde, är han rädd för att
sammankopplas med Malthus reaktionära funderingar, samt för att epite-
tet malthusianism marginaliserar och tar död sakligt meningsutbyte.81 När
resursbegränsningsdebatten tydligt blivit etablerad, liksom han själv i den,
kan han tydligare träda fram som försvarare av Malthus, mot hans oinsatta
belackare. Hela inledningen och diskussionen som inleder utdrag ur debatten
kan betraktas som ett långt försvarstal för större delen av Malthus idéer.82

77Borgström 1969, s. 309.
78Borgström 1953, s. 4.
79ibid., s. 382, Borgström 1969, s. 306
80Borgström 1953, s. 400, Borgström 1969, s. 130, 297f, 309
81Borgström 1953, s. 4.
82Malthus 1969.
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5 Diskussion
Ovan kan vi se flera tekniker som Borgström använder för att göra sitt
budskap begripligt och trovärdigt för en bredare publik. Vi kan se hur be-
grepp definieras och explicitgörs för att i Faircloughsk mening utgöra nyc-
kelpunkter i diskursförändringen. Är detta en avsiktlig retorisk teknik hos
Borgström? Möjligen, vilket diskuterats ovan, men vi kan inte dra säkra
slutsatser utifrån dessa fynd.

Med begrepp som spökareal, lyxkonsumtion om kött och ägg, och männi-
skoekvivalenter för att tydliggöra den mänskiliga civilisationens icke-mänskliga
biomassa försöker Borgström bygga en medvetenhet, och lyfta en specialist-
diskurs till en bredare massa. Att explicit definition fordras kan tas som
tecken på en hög grad av interdiskursivitet, vilket enligt Fairclough är kän-
netäcknande för en diskurs i förändring. Borgström vill skapa intresserad
allmänhet och ökad politisk insikt kring vad han beskriver som ödesfrågor
för jordens framtid. Därmed bryter han mot den hegemoniska tystnaden
kring naturresursernas ändlighet, vilket kan ses som orsaken till hans exil.

Utifrån Callons modell för formande av aktörsnätverk kan man ha två
motsatta perspektiv. Å ena sidan tycks Borgström vilja tilltala sin läsare
som just intresserad allmänhet. Inte placera personer i ett särintresse, utan
förklara problemet som allmänt, mänskligt och globalt. Inte appellera till
egen snöd vinning, utan till ekologiska nödvändigheter för var och en som
vill låta mänskligheten ha en framtid. Med ord som ”varje ansvarsmedveten
fackman” och ”varje tänkande människa” försöker han lyfta diskussionen
bortom det snäva egenintresset till vad han beskriver som mänsklighetens
egenintresse, och intresset hos alla som önskar mänskligheten en framtid.
Man får tänja begreppet ganska långt för att i detta allmänintresse hitta
en Callonsk aktör. Slutsatsen vore alltså att texterna närmast skulle vara
motexempel till Callons modell.

Å andra sidan är Callons aktörsbegrepp avsett att vara mycket brett,
och musslor i en bukt tjänar som exempel i Callons text. En annan läsning
av texterna skulle därmed fokusera på att Borgström som strukturerande
aktör vänder sig till och identifierar följande aktörer:

1. Forskarvärlden, med efterlysningar av samarbeten över disciplinsgrän-
serna för ett bredare grepp om de problem som mänskligheten står
inför,

2. En intresserad och engagerad allmänhet,

3. En elit som förmår ta till sig denna typ av faktaspäckade redogörelser
och har förmåga att agera utifrån dem samt

4. Politiker engagerade i mänsklighetens framtid, som skall skapa förut-
sättningar för en ny forskning, en ny utbildning och en ny ekonomi,
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för att skapa och reproducera de tidigare grupperna, samt lösa det
problem som Borgström vill uppmärksamma.

En sådan läsning skulle alltså beskriva hur Borgström avser skapa en så-
dan engagerad allmänhet genom dessa böcker, och de populärvetenskapliga
texter som är fokus för denna uppsats skulle alltså vara en essentiell del
av intresserandet i Callonsk mening. En dylik allmänhet med ett större in-
tresse för mänsklighetens långsiktiga överlevnad än för kortsiktig ekonomisk
vinning kan sägas vara vad som stod emot samhällsetablissemanget under
kärnkraftsomröstningen, en disparat samling alternativa grupperingar ur vil-
ket Miljöpartiet sedan skulle komma att växa fram.83 Från det perspektivet
vore alltså Borgströms översättningsarbete framgångsrikt.

Denna möjlighet till dubbla resultat utifrån en och samma teori visar i
mina ögon på en brist hos Callons teori. Är de ingående begreppen så vida,
att teorin blir ofalsifierbar? Om denna retorik tillägnad allmänintresset inte
är ett motexempel, hur skulle då ett falsifierande exempel se ut? Om man
inte kan tänka sig ett falsifierande exempel, är Callons teori då en utsaga om
verkligheten eller bara en berättarteknisk eller retorisk trend, ett mönster
hos en oavgränsad samling historier? Härmed kan man betrakta resultatet
som en inlaga i diskussionen om ANT:s övergång till att bli ”grand theory”.

Borgströms försök att mobilisera en intresserad allmänhet återknyter i
någon mening till den diskurs av neutralitet och internationalism som skild-
ras av Lettevall et al. Perspektivet är tydligt globalt, och i Borgströms texter
vidkänns han inte någon partiskhet eller subjektivitet. I kraft av en detalje-
rad och kvantifierad beskrivning av mänsklighetens situation, försöker han
övertyga sina läsare om en sanning som går utöver alla nationsgränser och
intressen. Explicit hyllas Malthus’ internationalism.

Samtidigt bygger han viss trovärdighet på sin professionstillhörighet.
Även om en viktig punkt i hans politiska program är att samla vetenskaps-
män från olika ämnestillhörigheter för att minska fackmannens snäva, verk-
lighetsfrånvända fokus är det som livsmedelsforskare han bygger sin star-
kaste trovärdighet; en trovärdighet som han använder för att lyfta frågan
om hur maten inte räcker till, och vilka vägar som då står mänskligheten
till buds.

83Smedby, Anton. Hur Miljöpartiet blev ett miljöparti, Ideologiska aspekter av parti-
bildandet 1979-1982. 2013. url: http://www.cogito.nu/sites/default/files/Hur%
20miljopartiet.tryckt.pdf.

22



6 Litteratur- och källförteckning

Referenser
Borgström, Georg. Gränser för vår tillvaro. LT, 1969.
— Jorden, vårt öde. Bonniers, 1953.
— Mat för miljarder. LT, 1970.
— “The transverse reaction of plants”. Diss. Lunds universitet, 1939.
Callon, Michel. “Some elements of a sociology of translation: domestication

of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay”. I: J. Law, Power,
action and belief: a new sociology of knowledge? (1986).

Catton, William R.Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary Change.
University of Illinois Press, 1980.

Ehrlich, Paul. Befolkningsbomben, Förord av Georg Borgström. Longman,
1971.

Fairclough, Norman. Critical Discourse Analysis – The Critical Study of
Language. Longman, 1995.

Gahrton, Per. Det gröna genombrottet, Mina trettio år med Miljöpartiet.
Carlssons, 2011.

Lettevall, Somsen och Widmalm, utg. Neutrality in Twentieth Century Eu-
rope. Routledge, 2012.

Linnér, Björn-Ola. “The world household”. Diss. Linköpings universitet,
1998.

Malthus, Thomas Robert. Om befolkningsfrågan, Introduktion och urval av
Georg Borgström. LT, 1969.

Smedby, Anton. Hur Miljöpartiet blev ett miljöparti, Ideologiska aspekter av
partibildandet 1979-1982. 2013. url: http://www.cogito.nu/sites/
default/files/Hur%20miljopartiet.tryckt.pdf.

Sökning på författare: Georg Borgström 1912-1990. Kungliga Biblioteket.
19 maj 2014. url: http : / / libris . kb . se / hitlist ? q = AUTHOR :
%22Georg+borgstr%C3%B6m%22&r=;pers:(Borgstr%C3%B6m+Georg+
1912+1990).

Widmalm, Sven. Det öppna laboratoriet. Atlantis, 2000.
— utg. Vetenskapens sociala strukturer. Nordic Academic Press, 2008.
Winther Jørgensen, Marianne, Louise Phillips och Birgit Vrå. Diskursanalys

som teori och metod. Studentlitteratur, 2000.

23


